مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 97/69
ب�إ�صدار قانون جواز ال�سفر العماين
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون رقم  72/2بتنظيم جواز ال�سفر العماين ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  86/28بتنظيم �إ�صدار جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن جواز ال�سفر العماين ب�أحكام القانون املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك الالئحة التنفيذية للقانون  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القانون رقم  72/2الم�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق �أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :من جمادى الآخرة �سنة 1418هـ
املـوافــــق  29 :من �أكتــــــوبــــــــــــر �سنة 1997م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون جواز ال�سفر العماين
الف�صل الأول
فـي الأحكام العامة
املــادة ()1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات وامل�صطلحات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها  ،ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك � ،أو يقت�ض �سياق الن�ص غري هذا املعنى :
املفت�ش العــام :
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
ال�سلطة املخت�صة :
الإدارة العامة للجوازات والإقامة �أو �إداراتها �أو فروعها فـي املناطق �أو املنافذ .
املوظف املختـ�ص:
كل من ي�ؤدي االخت�صا�ص املنوط به بناء على تعليمات من ال�سلطة املخت�صة .
الالئحـــــــــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
جواز ال�سفر وثيقة ر�سمية تعطيها ال�سلطات العمانية لرعاياها الراغبني فـي مغادرة
الأرا�ضي العمانية � ،أو العودة �إليها �إثباتا لهويتهم �إزاء ال�سلطات املخت�صة  ،وال يجوز
حلامل اجلواز دخول دول غري مدونة به .
املــادة ( ) 3
جوازات ال�سفر العمانية هي :
�أ  -جواز ال�سفر الدبلوما�سي .
ب  -جواز ال�سفر اخلا�ص .
ج  -جواز ال�سفر ملهم ــة .
د  -جواز ال�سفر العادي .
هـ  -وثيقة �سفر م�ؤقتة .
و 		-ت�صريح مرور بري م�ؤقت للعمانيني .
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املــادة ( ) 4
ال يجوز للعماين مغادرة ال�سلطنة �أو العودة �إليها �إال ب�أحد اجلوازات املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون  ،ومن الأماكن املحددة لذلك  ،وب�إذن من املوظف املخت�ص باالطالع �أو
الت�أ�شري على اجلواز  ،وال ي�سمح بدخول �أو خروج امل�ضافني فـي جواز ال�سفر �إال برفق ــة
�صاحب اجلواز  .ويجوز لل�سلطة املخت�صة ال�سماح للرعايا العمانيني باخلروج من ال�سلطنة
والدخول �إليها مبوجب وثيقة ر�سمية من غري املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة  ،وذلك
فـي احلاالت اخلا�صة �أو على �أ�سا�س مبد�أ املعاملة باملثل .
املــادة ()5
ت�صدر جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة من قبل وزارة اخلارجية وبعثاتها فـي
اخلارج  ،وفقا لأحكام القانون املنظم لذلك .
املــادة ( ) 6
ال يجوز منح جواز �أو وثيقة �سفر �إذا كان طالبها مالحقا ب�صفته مدعى عليه و�صدر بحقه :
�أ �	-أمر بالإح�ضار �أو القب�ض والإح�ضار �أو التوقيف االحتياطي وكان الأمر ال يزال
نافذا .
ب  -حكم جزائي �أو �شرعي مقيد للحرية .
ج  -حكم �أو قرار باملنع من ال�سفر .
د  -حكـم �أو قــرار يق�ضــي ب�إلزامــات مالــية �أو غري مالــية وميكن تنفيـذه باحلبـ�س
الإكراهي .
على �أنه يجوز منح اجلواز لطالبه فـي احلاالت ال�سابقة �إذا �أخلي �سبيله بكفالة ت�ضمن
ح�ضوره للمحاكمة �أو الوفاء مبا قد يحكم عليه  ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهـة الطالبة .
املــادة ( ) 7
على املحاكم واالدعاء العام وقوات الأمن �أن تبلغ ال�سلطة املخت�صة بن�سخة من �أوامر
التوقيف والإح�ضار والأحكام اجلزائية املوجبة حلرمان احلرية وعن قرارات التوقيف
االحتياطي ومنع الإقامة وال�سفر فور �صدورها وعند انتهاء مفعولها  ،على �أن تت�ضمن
هذه الأوامر والأحكام والقرارات بيانات ال�شخ�ص املعني .
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املــادة ( ) 8
ال يجوز ل�صاحب اجلواز �أو وثيقة ال�سفــر �أن ير�سلها �إىل اخلارج  ،ويجب عليه �إذا فقدها �أو
تلفت �أو �سرقت �أن يبلغ بذلك ال�سلطة املخت�صة �أو �أقرب �سفارة �أو قن�صلية عمانية �أو غريها
من اجلهات التي تقوم برعاية امل�صالح العمانية �إن كان فـي اخلارج وذلك فـي املواعيد
وبالإجراءات املبينة فـي الالئحة .
املــادة ( ) 9
فـي غري احلاالت الواردة فـي املادة ( )6من هذا القانون  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة لأ�سباب
تقدرها رف�ض منح �أو جتديد جواز ال�سفر العادي �أو الوثيقة  ،كما لها �سحب �أي منهما .
وللمت�ضرر التظلم من قرار ال�سلطة املخت�صة �إىل املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك خالل
�أ�سبوعني من تاريخ �إعالنه بالقرار  ،ويكون القرار ال�صادر بالبت فـي التظلم نهائيا .
الف�صل الثاين
فـي جواز ال�سفر العادي
املــادة ( ) 10
مينح جواز ال�سفر العادي ملن يطلبه من حاملي اجلن�سية العمانية  ،بعد تعبئة النموذج
املعد لذلك  ،وحتدد الالئحة امل�ستندات التي يجب �أن ترفق بطلب جواز ال�سفر العادي .
وي�صدر جواز ال�سفر العادي ملدة ع�شر �سنوات  ،ويجوز �إ�صداره ملدة خم�س �سنوات ملن هم
دون الثامنة ع�شرة .
املــادة ( ) 11
تتوىل ال�سلطة املخت�صة �إ�صدار وجتديد جواز ال�سفر العادي والإ�ضافة عليه  ،ويجوز
جتديده فـي �سفارات وقن�صليات �سلطنة عمان وغريها من اجلهات التي تقوم برعاية
امل�صالح العمانية فـي اخلارج .
وحتدد الالئحة �شكل ولون وحمتويــات وموا�صفات جواز ال�سفر .
املــادة ( ) 12
ال يجوز منح الأوالد الق�صر �أو املحجور عليهم جواز �سفر عاديا �إال بناء على موافقة كتابية
من ويل الأمر �أو الو�صي �أو القيم  ،وذلك وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
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الف�صل الثالث
فـي وثيقة ال�سفر وت�صريح املرور الربي
املــادة ( ) 13
يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن ت�صدر لغري العمانيني املقيمني فـي ال�سلطنة والذين ال جن�سية
لهم �أو من غري ذوي اجلن�سية الثابتة وثيقة �سفر م�ؤقتة  ،وذلك بال�شروط والإجراءات
املبينة فـي الالئحة .
املــادة ( ) 14
يجوز �صرف ت�صريح مرور بري م�ؤقت للعمانيني وذلك بال�شروط والإجراءات املبينة فـي
الالئحة .
الف�صل الرابع
فـي الر�سوم
املــادة ( ) 15
حتدد ر�سوم �إ�صدار وجتديد جواز ال�سفر العادي �أو وثيقة ال�سفر �أو ت�صريح املرور الربي ،
وكذلك الإ�ضافة على �أي منها  ،بقرار من املفت�ش العام بالتن�سيق مع وزارة املالية على �أال
يتجاوز مقدار الر�ســم ( )10رياالت .
الف�صل اخلام�س
فـي العقوبات
املــادة ( ) 16
 - 1مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يق�ضي بها قانون اجلزاء العماين �أو �أي
قانون �آخر يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث
�سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ريال وال تزيد على خم�سمائة �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من :
�أ  -ا�ستح�صل لنف�سه �أو لغريه على جواز �أو وثيقة �سفر بوا�سطة وثائق مزورة �أو
�ضمن طلبه معلومات كاذبة .
ب �	-أتلف عمدا �أو بطريق الإهمال �أو حرف �أو غري �أو �أ�ضاف �أي �شيء �إىل حمتويات
اجلواز �أو الوثيقة .
وفـي جميع الأحوال يجب �سحب جواز ال�سفر �أو الوثيقة .
		- 2ال تبد�أ املدة امل�سقطة للدعوى اجلزائية فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذه
املادة � ،إال من تاريخ اكت�شافها من قبل ال�سلطات العامة .
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املــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سني رياال
وال تزيد على مائتي ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
�أ  -ادعى �أنه املالك احلقيقي جلواز �أو وثيقة �سفر بانتحاله ا�سم الغري �أو بادعاءات
كاذبة  ،وكذلك كل من �أعطي له اجلواز �أو الوثيقة لال�ستعمال ب�صورة غري
م�شروعة .
ب  -رهن اجلواز �أو وثيقة ال�سفر  ،وكذلك من وجد معه اجلواز �أو الوثيقة بهذه
ال�صفة .
ج  -ادعى كذبا فقدان اجلواز �أو وثيقة ال�سفر .
د  -وقع على �شهادة كاذبة لطالب جواز �أو وثيقة �سفر .
هـ � -أخفى �أو احتجز جواز �أو وثيقة �سفر الغري دون �سبــب م�شروع .
و  -خالف �أحكام املواد (  ) 8 ، 4 ، 2من هذا القانون .
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